
 

Hlasatel ZŠ Poláčkova 1067 září – říjen 2021 

 
   

 

Vážení rodiče a přátelé školy, 

letní prázdniny skončily a začal nový školní rok. Od března 2020 se nám všem 

změnil jak osobní, tak i školní život. Díky neuvěřitelné sounáležitosti se nám 

povedlo tuto nelehkou situaci zvládnout. Bohužel současná situace nám 

neumožňuje mít jistotu, zda se vše znovu vrátí do „běžného“ stavu před 

březnem 2020. Pevně doufám, že pokud opět nastanou nová omezení, 

společnými silami se nám je podaří opět zvládnout. Z tohoto důvodu, prosím, 

sledujte webové stránky a příslušné pokyny. 

Doufám, že stejně jako v minulých letech bude i letošní rok založen na vzájemné spolupráci a vytváření 

pozitivního klimatu školy. Věřím, že se nám podaří naplnit cíle našeho školního vzdělávacího programu 

„poznat, pochopit a tvořit“ ke spokojenosti všech.  

O letních prázdninách jsme nezaháleli. Pokračovali jsme v malování školy, dali opravit a umýt okna, vyměnit 

světla v dalších třídách II. stupně a ve třech třídách jsme vyměnily i podlahovou krytinu., zakoupili technické 

vybavení pro distanční i prezenční výuku. V multimediální pracovně jsme realizovali pilotní projekt na větrání 

učebny. Dík příspěvku Klubu rodičů máme v plánu obnovit herní prvky na školním hřišti. Stejně jako 

v minulých letech budeme pokračovat v projektu Šablony III i v projektu Inkluze.  

Přeji si, aby školní rok 2021–2022 byl pro všechny rokem zejména „běžným“ a těším se na vzájemnou 

spolupráci. 

 Mgr. Martina Lipárová, ředitelka školy 

 

 

Září 2021 

 
• Zahájení školního roku je pro žáky 2. až 9. ročníků od 8:00 hodin. Žáci 1. třídy a přípravné třídy se 

dostaví k zahájení školního roku v 8:15 hodin. 

Třídní schůzky 1. ročníku a přípravné třídy se uskuteční 1. 9. 2021 od 8:45 do 9:30 hodin 

 

• Třídní schůzky se uskuteční dne 15. 9. 2021. Třídní důvěrníci se sejdou ve sborovně školy v 17:00 

hodin, od 18:00 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách. Budou probíhat volby do Rady školy, 

prosíme o seznámení se s medailonky uchazečů. 

 

• 24. 9. 2021 bude Den klobouků a brýlí – rozloučení s létem.  
(Bude se odvíjet od aktuální epidemiologické situace) 

 

• Státní svátek 28. 9. 2021 

 

 Říjen 2021  
 

• Zahájení činnosti zájmových útvarů začíná 1. 10. 2021  
(Bude se odvíjet od aktuální epidemiologické situace) 

 

• Den pro předškoláky se uskuteční 6. 10. 2021 od 17: 00 hodin. 
(Bude se odvíjet od aktuální epidemiologické situace) 

 

• Den puntíků – podpora pacientů s lupénkou 

 

• Podzimním prázdninám patří termín od 27. - 29. 10. 2021 

 

• Státní svátek 28. 10. 2021 
 

Zároveň Vás prosím o shovívavost při možné změně termínu, popř, zrušení akce. 

O všech změnách se Vás budeme snažit informovat včas přes třídní stránky a školní web. 


